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ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ PĚTI SOCH ZE SVATYNĚ LHACHUNG V BUDHISTICKÉM KLÁŠTEŘE DISKIT  
Během 9. restaurátorské mise sdružení “Pro Tibet” (www.protibet.cz) v Ladaku roku 2016 provedl sochař Pavel Míka.  

                                

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       

Identifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Na základě ústní dohody s MUDr. Daliborem Leblochem, předsedou brněnského občanského sdružení “Pro Tibet“,  jsem 
se v termínu 15. 7. - 16. 8. roku 2016 účastnil dobročiného pracovního pobytu v budhistickém klášteře Diskit, celým 
jménem Galden Tashi Chosling Diskit Gongpa. Tento starobylý klášter umístěný vysoko na skalnatém ostrohu nad 
soutokem řeky Šajok a Nubra v provincii Ladak, indický svazový stát Džamů a Kašmír, byl založen v 15. století na místě 
bývalého královského sídla. Jeho nejstarší a nejvýše položená modlitebna lhachung (cca 3400 m) obsahuje velkou sochu 
Conghapy, zakladatele tradice řádu žlutých čepic Gelupa, a řadu dalších menších sošek. Místní mniši věří, že zdejší sochy,  
vytvořené umným zpracování hliněné spraše, pocházejí přímo z doby založení kláštera a jejich autoři zůstali anonimní.          

         

http://www.protibet.cz/
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Zadání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Letos měly být v ukončeny rozsáhlé restaurátorské práce na malířské výzdobě stěn svatyně lhachung. Proto byl s mnichy 
po příjezdu projednán záměr souběžně s její malířskou výzdobou restaurovat i její sochařskou část. Pro komplexní 
restaurátorský zásah bylo vybráno pět menších hliněných soch, které byly ihned po odsvěcení svatyně přeneseny do 
restaurátorské dílny ustavené v dolmalkhangu, svatyni Zelené Táry. Během šestnácti pracovních dnů v klášteře Diskit  
měl být proveden restaurátorský zásah na všech pěti vybraných sochách, jejichž technologickou a ikonografickou 
problematiku bylo možno studovat až na místě samém v průběhu práce. K lepší orientaci v buddhistické ikonografii jsem 
v Lehu zakoupil publikaci: BUDDHIST DEITIES AND MASTER – an introduction od autora Chandra B. Sakya. Poučení jsem 
získal též prostřednictvím odborných exkurzí po ostatních ladackých klášterech  (Tikse, Alchi, Spituk, Stakna, Matho).  

        

Záměr                                                                                                                                                                                                                                                     Dohodnutý 
restaurátorský záměr stanovil, že všech pět soch v různé míře poškození bude dle možností uvedeno zpět do 
stabilizovaného či původního stavu.  Po odebrání dvou materiálových vzorků pro laboratorní průzkum mělo následovat 
mechanické očištění, lokální zpevnění všech narušených povrchů a sejmutí případných nepůvodních vrstev. Ostatky 
původní barevnosti měly být lokálně retušovány, případně vhodně rekonstruovány a mírně konsolidovány. Modelační 
doplňky aktuálních destrukcí sochařského tvaru měly být provedeny pouze v míře nezbytně nutné a citlivě retušovány. 
Fotookumentace průběhu restaurátorského procesu měla být pořízena v dostatečném informačním rozsahu a kvalitě. 
 

         
 
Provedení  
Úspěšné zvládnutí celého restaurátorského procesu předpoklado rychlé ovládnutí procesu přípravy, modelace a 
tvarování místní spraše, tzv. markalaku, včetně různých možností jejího technologického zpracování a povrchové úpravy. 
Ta byla tradičně prováděna na bázi minerálních pigmentů a přírodních pojiv, ve vzácných případech bývalo v detailu užito 
zlato či stříbro. V rámci zmíněného restaurátorského záměru jsem postupně rozpracoval všech pět soch najednou 
směrem od jednoduchého ke složitějšímu postupu prací. To v místní časové a informační tísni znamenalo aktivovat 
především své vlastní vnitřní zdroje a sochařské zkušenosti. Díky tomu byl pobyt v klášteře náročný nejen fyzicky a 
psychicky, ale i organizačně a pracovně. Ačkoliv práci provázela trpělivá podpora mnichů včetně jejich snahy s něčím 
prakticky pomoci, nakonec vzhledem k vyčerpání časového limitu zůstala jedna socha v určité fázi rozpracovanosti. 
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Odedebrané materiálové vzorky byly po návratu předány ing. Jiřině Přikrylové do laboratoře RSŠ AVU Praha k 
laboratornímu průzkumu. Následně byla vypracována obsáhlá Orientační zpráva o restaurování pěti soch v klášteře Diskit 
a předána k dispozici předsedovi brněnského spolku Sdružení pro Tibet MUDr. Daliboru Leblochovi, který celou misi 
inicioval a vedl. Kopie této zprávy byla předána též magistru Tomáši Vaňkovi, rektorovi AVU Praha, k dalšímu projednání.   

                                                                                           

Průběh                                                                                                                                                                                                                     
RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM – ohledání stavu památky, odebrání vzorků, volba a vyhodnocení materiálových zkoušek 
včetně výtvarných a ikonografických konzultací.                                                                                                                     
PROCES ČIŠTĚNÍ – očištění převážně mechanicky suchou cestou s respektem k originalitě autentického povrchu soch. 
REKONSTRUKCE TVARU – pouze v objemu a tvaru nezbytně nutném k dosažení pravděpodobné podoby díla.                  
TVAROVÁ A BAREVNÁ RETUŠ – nutné náhrady, doplňky a retuše byly prováděny v materiálu podobném originálu. 
KONSOLIDACE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA – novodobé konsolidační prostředky užity lokálně v minimální míře a množství.  
RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA – popis a fotodokumentace jednotlivých fází restaurátorského procesu a podstatných etap 
restaurátorských prací. 

              
                                                                                                                                                                                                         
Materiály                                                                                                                                                                                                                                                     
Základem mé pracovní výbavy byla dovezená sada kovových špachtlí, různých druhů štětců a půllitr ověřeného 
konsolidantu. Ve všem ostatním jsem zůstal odkázán na restaurátorské technologie a materiály zbylé zde z předchozích 
zásahů. Při jejich provádění se v klášteře vystřídalo několik pracovních kolektivů s různou mírou řemeslné zkušenosti a 
materiálového vybavení. Mimo jiné po nich zůstala sada použitelného nářadí obsahující kleště, šroubovák, nůžky, pilku 
na kov i dřevo a ruční vrátek. Zbyla zde i řada novodobých materiálů, jako například kartonová lepenka, disperzní lepidlo, 
konsolidant Primal AC 35 a přípravek Paraloid, acetonové ředidlo a ocelový antikorozní drát. Vše bylo v omezené míře 
použito, ale základním, průběžně užívaným materiálem zůstal místní markalak, starý papír, kokosové vlákno, naplavené 
dřevo, obvazová gáza a barevné přírodní pigmenty. Mé pracovní záměry byly průběžně veřejně konzultovány, přesto 
některé otázky typu CO, JAK a PROČ zůstaly bez odpovědi. Najít smysluplné kombinace pracovních postupů a užitých 
materiálů bylo tudíž každodenní výzvou. Některé odpovědi přinesly až výsledky laboratorního průzkumu vzorků.     

                      



4 
 

         

 

Setkání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pobyt v Ladaku provázela celá řada osobních setkání a pracovních jednání.  Představitele naší mise přijal například pan 
doktor Sonam Wangchok, tajemník Himalaya Cultural Heritage Foundation, či prezident asociace Tibet Heritage Fund 
pan Jutaka, který vyjádřil zájem o možnost studijních pobytů ladackých restaurátorů a stážistů na českých odborných 
školách. Audienci nám poskutnul i Ctihodný Převtělenec Tikse Rimpočhe, duchovní vedoucí a majitel celé skupiny klášterů 
řádu Gelupa, dále prezident a generální tajemník Ladakh Buddhist Association pan Sonam Dawa, či pan profesor geshe 
Konchok Wangdu, ředitel Central Institute of Buddhist Studies, který podpořil myšlenku založení vysokoškolského 
restaurátorského studia na půdě CIBS v Čoglamsaru. Místní restaurátorka maleb a aktivistka švýcarské neziskové 
památkové organizace ACHI Association slečna Noori Chunka projevila zájem o studijní stáž na některé české 
restaurátorské škole a přizvala mne shlédnout a ohledat staré hliněné sochy deponované v Oblastním muzeu v Lehu. 

Poděkování 
Poděkování za nezištnou pomoc při zajištění 9. restaurátorské mise v Ladaku si zaslouží všichni její organizátoři, sponzoři 
a podporovatelé včetně mnichů z kláštera Diskit a zejména pan doktor Dalibor Lebloch, skrze jehož neúnavné úsilí a 
všestrannou profesionální péči byla celá mise realizována a úspěšně zvládnuta.   

Závěr                                                                                                                                                                                                                                                                          
Finální otázka zní: Lze význam sochy restaurovat?          

Restaurátor 
Docent Pavel Míka akad. sochař, Podbělohorská 3153/3a, Praha 5, 15000, Česká republika, Evropa  
e-mail:pavelmika@centrum.cz   
www.artmika.cz                                                                               
 
 
Říjen 2016 Praha 
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Dokumentace restaurátorských prací  - BUDDHA ŠÁKJAMUNI   
  

         
 

        
                                                                                                                                                                                                
NÁLEZ:  
Rozměr cca 32 x 32 x 14 cm.  
Základem dřevovláknitý kompozit, povrchy tvoří markalak a pigmenty. Základna vratká, chybí dolní pravý roh soklu, jedna 
náušnice, střapec, miska a čelenka s korunkou. Původní povrch draperie zatřen vodovou barvou „měděnkou“, pravá paže 
od zápěstí k loktu povrchově destruovaná, krk příčná prasklina, hlava uražená a na ose rozvolněná.  
Dřevěná deska tvořící pozadí sochařsky provedené figury na líci opatřena jednoduchou pigmentovou malbou bez 
podkladu evokující vegetativní podobu buddhova aurického těla. Na rubu deska vykazuje stopy po výseku z jednoho kusu 
dřeva, skrze dřevěné čepy připevněného na zadní stranu sochy. Ta je přelepena hrubým zašpiněným plátnem s červeným 
vertikálním zápisem mantry: „Óm mani padme húm“.   
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POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:  
Orientační průzkum včetně analýzy výtvarných podkladů, mechanické očištění sochy a desky, lokální zpevnění povrchů, 
stabilizace základny sochy, fixace ulomené hlavy, doplnění chybějících částí sochy včetně tvarové rekonstrukce odpadlé 
modelace misky, čelenky, koruny, střapce a náušnice. Odstranění nepůvodní barevné vrstvy, barevná retuš všech 
originálních povrchů a tvarových doplňků sochy. Retuše a fixace deskové výmalby, oprava jednoho dřevěného úchytu, 
pořízení fotodokumentace, redakce Zprávy o restaurování.   
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Dokumentace restaurátorských prací  -  ČTYŘRUKÝ AVALOKITÉŠVARA   
 

      
 

   
                                                                                                                                                                                            
NÁLEZ:  
Rozměr cca 60 x 40 x 30 cm.  
Základním materiálem duté sochy Bodhisatvy soucitu je kompozit markalaku a vlákniny, na povrchu vymezený jemnou 
markalakovou vstvou opatřenou barevnými pigmenty. Základna sochy je uzavřena dvěmi dřevěnými deskami, na nichž 
je v centrálním těžišti nalepen papírový čtvrec cca 12x12 cm opatřený ruční tušovou kresbou tibetského symbolu 
zvaného Dordže, sanskrtsky Vadžra - diamantové žezlo. Papír místy potrhán nešetrným zacházením.  
Soše chybí část původní draperie pod levou rukou, prsty levé ruky tvoří nepůvodní mudru a jsou proto částečně 
destruované, na nezpevněné hraně obvodu soklu dochází při manipulaci k postupnému odpadávání nechráněné barevné 
povrchové vrstvy, přičemž barevné řešení celé sochy bylo v minulosti neodborně retušováno.  
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POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:                                                                                                                                                          
Orientační průzkum včetně analýzy výtvarných podkladů, očištění, lokální zpevnění, stabilizace a zvýšení základny sochy 
s ohledem na ochranu papírové kresby, zrušení chybné mudry levé ruky a rekonstrukce původní mudry, lokální 
plastická a barevná retuš, pořízení fotodokumentace, redakce Zprávy o restaurování. 
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Dokumentace restaurátorských prací  -  HNĚVIVÝ OCHRÁNCE JAMANTAKA 
 

         
 

  
 
NÁLEZ: 
Rozměr cca 65 x 43 x 18 cm.  
Základnu sochy tvoří přirozeně rostlá dřevěná dlabaná deska s kolmo vloženým středovým kůlem, kol něhož je v prostoru 
vymodelováno hmotné tělo démona v tradičním pohybovém schématu. Povrch sochy tvoří markalak barvený pigmenty, 
základem je hrubší markalak – viz laboratorní průzkum vzorků. Tmel v zakončení základny je z části odpadlý, středový kůl 
uvolněný, socha v kotnících prasklá a celá její figura je rozkolísaná. Soše chybí koruna s pěti rozesmátými lebkami, levé 
ucho, celý penis, levý roh z části a pravý celý. Prsty obou rukou jsou polámané a  část jich chybí, předloktí pravé je 
nalomené, jeho spodní partie destruovaná. Celý povrch sochy silně zašpiněný, místy popraskaný a barevnost zašlá.      
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POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:  
Orientační průzkum včetně analýzy výtvarných podkladů, čištění, lokální zpevnění materiálových povrchů, injektáž 
prasklin, stabilizace základu sochy včetně středového kůlu, doplnění všech odpadlých či destruovaných částí modelace, 
rekonstrukce odpadlé korunky s lebkami, penisu, rohů, ucha a prstů obou rukou, provedení plastické a barevné  retuše, 
pořízení fotodokumentace, redakce Zprávy o restaurování.                                                                                                                                                           
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Dokumentace restaurátorských prací  -  CONGKHAPA, ZAKLADATEL TRADICE GELUG   
 

      
 

        
 
NÁLEZ:  
Rozměr cca 63 x 42 x 32 cm.  
Základna sochy přelepená vícevrstvým plátěným přebalem červenohnědé barvy, v krajích místy uvolněným. Hliněná 
modelace ornamentu na soklu též uvolněná, rozpraskaná a na hraně odpadávající, včetně absence původního barevného 
pojednání. Modelace sochy prostá a věcná dle přejatého vzoru, v gestu obou rukou neohrabaná, hlava na krku uvolněná 
a krk prasklý, původní atributy dvou postranních lotosů ztracené. Povrch sochy silně zašpiněný a zašlý, na obou rukou 
aplikována nepůvodní  barevná vrstva. Modelace draperie vykazuje drobné lokální destrukce, na chodidlech obou nohou 
patrné zvláštní zčernalé výrůstky.    
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POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:   
Orientační průzkum včetně analýzy výtvarných podkladů, očištění, lokální zpevnění materiálových povrchů, injektáž 
prasklin, stabilizace modelace tvaru soklu pod sochou, doplnění všech odpadlých či destruovaných částí modelace sochy, 
rekonstrukce tvaru obou chybějících lotosových atributů včetně osazení, provedení celkové plastické a barevné  retuše, 
pořízení fotodokumentace, redakce Zprávy o restaurování.   

                                                                                                                                                       

        

Provedení zmenšené kopie chybějícího atributu dle původního vzoru 
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Dokumentace restaurátorských prací  -  JEDENÁCTIHLAVÝ BÓDHISATVA  AVALÓKITÉŠVARA 

 

        
 
NÁLEZ: 
Rozměr cca 95 x 40 x 15 cm.  
Torzo sochy vykazuje rozsáhlé destrukce tvaru v oblasti nohou, rukou a trupu. Socha neschopna samostatného stání, 
chybí ukotvení vůči soklové části, která chybí. Horní část sochy s jedenácti hlavami příčně prasklá v oblasti krku a na ose 
mírně rozvolněná, přesto až na několik destrukcí tvarově i barevně zachovalá. Na čelech hlav z části chybí původní 
barevné kameny. Obě paže v ramenou i v předloktí rozsáhle destruované, levá ruka od lokte zcela chybí. Pravá ruka v lokti 
vykazuje rozdělení pohybu do tří různých předloktí, v jednom případě zakončena dlaní s polámanými prsty. Celý povrch 
sochy silně zaprášen, degradovaný a rozpraskaný se zašlou barevností a krakelami. Dolní partie sochy již v minulosti 
přemodelovaná – viz laboratorní průzkum vzorků – zřejmě z důvodu nového uchycení k soklu.  
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Skladba materiálů: 1 - barevná vrstva, 2 -  jemný markalak, 3 - hrubý markalak, 4 - rákos, dřevo, 5 – textilní gáza 
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POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:   
Orientační průzkum včetně analýzy výtvarných podkladů, lokální zpevnění narušených materiálových povrchů, 
odstranění prachových depozitů, fixace horní poloviny sochy, příprava dřevěné základny, osazení a ukotvení sochy na 
základnu, doplnění modelace ve spodní části sochy, injektáž krakel, spár a prasklin, fixace uražené hlavy a zachycení obou 
rozvolněných ramen, ukotvení pravého předloktí k trupu, lokální tmelení destruovaných tvarů,  provedení plastické 
retuše, fixace barevných vrstev, pořízení fotodokumentace, redakce Zprávy o restaurování.                                                                                                                                                          
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    Rozpracovaná socha Jedenáctihlavého bódhisatvy zafixovaná v konsolidovaném stavu a původním postoji. 
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LABORATORNÍ PRŮZKUM VZORKŮ – vzorek č. 1                                                                                                                                   
Průzkum v laboratoři RSŠ AVU Praha provedla Ing. Jiřina Přikrylová 
 
Identifikace: 
Restaurátor - doc. Pavel Míka akad. soch. 
Název - sochařská figurální výzdoba budhistické svatyně  
Technika - polychromovaná plastika z nepálené hlíny 
Datace - cca 15. století 
Autor - neznámý 
Místo - svatyně lhachung, Klášter Diskit Gongpa, provincie Ladak, stát Džamů a Kašmír, země Indie 
Číslo zprávy - S1643 

 

 
 
Vzorek č. 1  
Vzorek o velikosti cca 2 cm odebraný ze základny sochy HNĚVIVÝ OCHRÁNCE JAMANTAKA    
                                                                                                                                                                                                                                
Fotografie v bočním světle, fotografie v UV odraženém světle (foto J. Přikrylová),                 
 
Snímek z elektronového rastrovacího mikroskopu - detektor zpětně odražených elektronů SEM BSE                            
(foto Mgr. Martin Racek, PhD., PřF UK v Praze)   
 
Vrstva č. 1 – materiál plastiky složený z hlíny (hlinitokřemičitanů železa) plněné směsí organických materiálů - úlomky 
dřeva a rostlin - dobře pozorovatelné jako světle modře a žlutě svítící částice v UV záření na fotografii detailu (viz 
následující strana) a živočišnými vlákny (viz snímek z elektronového mikroskopu). Přídavek těchto plniv zajišťuje 
objemovou stálost při vysychání po zhotovení plastiky a případném následném mechanickém namáhání materiálu; jako 
zdroj plniv rostlinného původu bývá v těchto zeměpisných oblastech využíván sušený trus zvířat, např. krav, koňů či oslů. 
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             1. 
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LABORATORNÍ PRŮZKUM VZORKŮ – vzorek č.2                                                                                                                                  
Vzorek o velikosti cca 1,5 cm odebraný z dolní části sochy JEDENÁCTIHLAVÝ BODHISATVA                                                                               

                              

 
 
                     
Vrstva č. 1 - materiál plastiky – suchá nepálená hlína                                                                                                        
Vrstva č. 2 - světle modrá vrstva s fragmentárním okrovým podkladem obsahující malé množství bílkovinného pojiva, 
pigmentovaná železitou hlinkou se značným obsahem hydratovaných oxidů železa,  
povrchová vrstva pigmentovaná směsí azuritu, ve vrstvě je přítomno i malé množství barytu,  
červené částice v okolí barevné vrstvy jsou částicemi rumělky.                                                                      
Vrstva č. 3 – materiál plastiky - nepálená hlína, na rozdíl od vrstvy č.1 s větším podílem organických plniv  
(viz fotografie v UV záření)                                                                                                                                            
Vrstva č. 4 – povrchová okrová vrstva pigmentovaná železitou hlinkou, vrstva povrchových nečistot 
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                         Fotografie v bočním světle a fotografie v UV odraženém světle (foto J. Přikrylová)                     
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